"Geotermia Toruń" sp. z o. o.
ul. Starotoruńska 3
87-100 Toruń

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych
nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych
(dotyczy przedsięwzięć finansowanych ze środków
pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020)
"Geotermia Toruń" sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu, jako beneficjent następujących
przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (w skrócie POIŚ):
1. Budowa ciepłowni geotermalnej w Toruniu, wykorzystującej istniejące
otwory TG-1 i TG-2 (POIŚ, PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki,
DZIAŁANIE: 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł
odnawialnych,

PODDZIAŁANIE:

1.1.1

Wspieranie

inwestycji

dotyczących

wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci
dystrybucyjnej/przesyłowej),
2. Budowa sieci ciepłowniczej m. in. zasilającej hotel akademicki szkoły
wyższej w Toruniu (POIŚ, PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki,
DZIAŁANIE: 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu),
3. Budowa sieci ciepłowniczej zasilającej budynki mieszkalne i placówki
systemu oświaty miasta Torunia (POIŚ, PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności
gospodarki, DZIAŁANIE: 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu),
informuje
o potencjalnych

o

funkcjonowaniu

nieprawidłowościach

mechanizmu
lub

umożliwiającego

nadużyciach

sygnalizowanie

finansowych,

dotyczących

przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności w ramach POIŚ.
Mechanizm ten został opracowany i udostępniony przez Instytucję Zarządzającą POIŚ
(to jest ministra właściwego

do spraw rozwoju regionalnego) i jest narzędziem

informatycznym umożliwiającym przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia
nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:
a) specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl ,
lub
b)

elektroniczny

system

zgłoszeń

za

pośrednictwem

specjalnej

strony

internetowej: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci .
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Co należy zgłaszać?
Podejrzenie

nieprawidłowości,

które

dotyczą

przedstawicieli

instytucji

wdrażających POIŚ lub podmioty realizujące przedsięwzięcia (np. Beneficjenci).
Zasady,

jakimi

Instytucja

Zarządzająca

POIŚ

kieruje

się

przy rozpatrywaniu przekazanych zgłoszeń
1. Każde

zgłoszenie

podlega

ochronie

przed

udostępnieniem

osobom

nieuprawnionym. Informacje objęte zgłoszeniem, umożliwiające identyfikację
osoby dokonującej zgłoszenie, będą chronione zarówno na etapie wyjaśniania
sprawy, podczas prowadzenia ewentualnych działań zapobiegawczych, jak również
w

przyszłości

i

udostępniane

wyłącznie

uprawnionym

urzędnikom

oraz funkcjonariuszom odpowiednich służb.
2. Wszelkie zgłoszenia będą skrupulatnie rozpatrywane zgodnie z wewnętrznymi
procedurami Instytucji Zarządzającej POIŚ oraz przepisami prawa powszechnie
obowiązującego.
3. W przypadku wyrażenia chęci pozostania anonimowym przez osobę dokonującą
zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, dokonywana będzie pełna
anonimizacja

zgłoszenia

(ze zgłoszenia

usunięte

zostaną

dane

osobowe

zgłaszającego i inne cechy pozwalające na identyfikację jego tożsamości) przed jej
ewentualnym przekazaniem w celu wyjaśnienia sprawy.
4. W przypadku zgłoszeń (głównie anonimowych), które będą niepełne i nie będzie
możliwości uzupełnienia tych informacji, istnieje ryzyko, że takie Zgłoszenie
nie będzie mogło zostać rozpatrzone.
Informacje o mechanizmie, przytoczone w niniejszym dokumencie, są zgodne z informacjami
zamieszczonymi na stronie http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci w dniu 20 kwietnia 2018 r.
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